
 
 

BNF-posten desember 17 - februar 2018 
 

A. NYHETER/FRISTER 

1. Spennende foredrag og årsmøte 
 
Vi minner om BNFs årsmøte som avholdes på Sandvika seniorsenter 14.mars kl 18:30 – 21:00.  
Etter selve årsmøtet vil det bli foredrag om «Den samfunnsøkonomiske virkningen av friluftsliv» 
ved Hanne Toftdahl fra Vista analyse.  
 
Innkalling med årsmelding sendes separat. Velkommen! 

2. Innspill til anleggsplan 2019-2022  - friluftsanlegg 
I forbindelse med at Bærum kommune ba om medvirkning til ny anleggsplan (frist 15.januar) har BNF søkt om 
nye midler til å utarbeide naturkart. Eksisterende naturkart, har fått svært gode tilbakemeldinger og vi ønsker å 
videreføre dette arbeidet. Dette forutsetter at det blir innvilget midler fra Bærum kommune og vi har derfor søkt 
om nye midler for å lage kart for områdene Løkkeåsen, Engervann, Lysakerelva, Sandvikselva og 
Tanumskogen.  
  
B. AKTUELLE SAKER  
 
Her er en oppsummering av de viktigste sakene BNF har jobbet med siden forrige nyhetsbrev: 
 
1. Ringeriksbanen  

Som oppføgling av Åpen kontordag/møte med BaneNor i november, omtalt i forrige nyhetsbrev, har BNF 
sammen med Skui Vel og Naturvernforbundet i Bærum sendt brev til Bane Nor med innspill og merknader til 
massedeponier og eventuell Avtjerna statsjon. 
 
Brevet kan leses i sin helhet i vedlegg 1. 

 
2. Ny sykkelstrategi 
Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018–2030 er ute på høring (frist 16.3.2018) 
Sykkelstrategien skal være overordnet og legges til grunn for all arealplanlegging i Bærum. 
 
Planen angir hvor det bør være tilrettelagt for sykkel i Bærum kommune og kommunen har bedt om innspill 
og BNF vil avgi uttalelse vedrørende dette. Om noen av våre medlemmer har synspunkter, tar vi gjerne i mot 
innspill til Rigmor Arnkvern (arnkver@online.no). 
 
Forslag til ny sykkelstrategi og informasjon om saken kan leses HER. 
 
3. Utomhusstrategien for alle utomhusanlegg 
En ny veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune er lagt ut på høring. Den legger opp en norm for 
uteoppholdsareal i for eksempel barnehage og skole. Veilederen kan stille krav til funksjon og fysisk 
utforming for kommunalt eide utomhusanlegg og andre anlegg der det er krav om godkjent utomhusplan, for 
eksempel parker og grøntanlegg, anlegg i natur- og friluftsområder, leke- og aktivitetsområder, idrettsanlegg, 
barnehager og skoler. 

mailto:arnkver@online.no
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/kunngjoringer-og-horinger/horing---forslag-til-sykkelstrategi-med-plan-for-sykkelveinettet/


En slik veileder vil kunne sikre bedre kvalitet på slike anlegg og vi arbeider nå med en høringsuttalelse i 
denne saken. Evt. innspill til høringen kan sendes arnkver@online.no. 

Dokumenter i høringssaken kan leses HER 

4. Ny vannforsyning Oslo – planprogram på høring
BNF arbeider med høringsuttalelse i forbindelse med ny vannforsyning til Oslo da utbyggingen i stor grad vil 
berøre områder i Bærum. Varslet planområde i Bærum strekker seg fra grense med Hole kommune, under 
Krokskogen og Lommedalen/Bærums Verk, videre under Bærumsmarka til grense med Oslo kommune (til 
sammen ca. 17 km2). Planområdet omfatter både landbruks-, natur- og friluftsområder og byggeområder på 
Sollihøgda, i Lommedalen og østre Bærum. 

Dokumenter i høringssaken kan leses HER 

5. Uttalelser

5.1. Høringsuttalelse: Områderegulering Tanumveiområdet
Bærum Natur- og Friluftsråd støtter Tanum Vel i deres arbeid for å bevare Tanumskogen som 
del et av våre viktigste kulturlandskap og friluftsområder. 
Uttalelsen kan leses i sin helhet HER

5.2. Høringsuttalelse: Tilleggshøring til kommuneplanen arealdel 

Denne tilleggshøringen omfatter i alt 7 ulike områder. BNF peker på at en rekke av de foreslåtte 
omreguleringer bør avslås. Dette begrunnes både med omregulering av LNF-områder til boligformål som 
bryter med kommunens arealstrategi. Spesielt vil tillatelse til boligbygging på Østre Frogner gård kunne bety 
starten på nedbygging av store, sammenhengende jordarealer. 
BNF er også negativ til utvidelse av steinbruddet (Franzefoss AS) på Steinskogen som ligger innenfor 
markagrensen og tillates ikke i henhold til loven. Etter BNFs mening, vil en eventuell utvidelse få store 
negative konsekvenser for naturen, artsmangfoldet og utøvelsen av friluftsliv i området.  
Uttalelsen kan leses i sin helhet her. 

5.3. Merknad /Høringsuttalelse: Lysakerbyen- veiledende plan for offentlig rom 

BNF og Naturvernforbundet i Bærum støtter merknader gitt av Lysakervassdragets Venner (på anmodning fra 
Bærum Elveforum og Oslo Elveforum) i forbindelse med Lysakerbyen - Veiledende plan for offentlig rom 
BNF er lite tilfreds med at planarbeidet har vært unntatt offentlig innsyn. Interesseorganisasjoner og 
lokalbefolkning kunne ha bidratt med innspill til planen som vil gi retningsgivende føringer for offentlige tiltak 
og for den offentlige behandlingen av private initiativ i området.  
BNF påpeker videre at planen burde vist til konsekvenser av kraftige flommer  og at virkninger for laks og 
sjøørret ikke er nevnt. Det samme gjelder vesentlige problemer for grøntområder og turveier.  

Uttalelsen kan leses i sin helhet  her 

Mvh Bærum Natur- og Friluftsråd - v/Dagrun Skarbø - www.bnfr.no - post@bnfr.no 
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